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Italyan 'lar Doğu Afriliasıııa Ye
niden Aslier Gönderiyor 

lstanhul, 7 (özel) - Son gelen haberlere 
yapmağa karar vermişlerdire Bunuıı sebebi, 
ordusunun fazlaca zayiat vermiş olması ve 
sarsılmış bulunmasıdır. 

göre, lta1yau'lar, doğu Afrika'sına .yeniden sevkiyat 
Habeş'lerin son muvaf fakiyetleri neticesinde Italyan 
siyah gömleklilerin kuvvei maneviyelerinin hayli 

Roma'dan alınan haberlere 
sevkiyat başhyacaktır. 

göre, Italya'n.ın 

Suikasdcı-. 
lar cezai se-

alarını bul~ 

nıak üzere-

Akdeniz' de Sulh Te-
• 

mın Edilmiştir 
lıtanbul, 7 (Özel) - Paris'ten haber veriliyor: 
Büttin Fraaıız gazeteleri; Akdeniı'de ıulhun temini 

için bükümetimizle Inıiltere, Franıa, Yuoaniıtan, Yugoı
lavya ve Romanya araıında imzalanan mtitekabil ittifaktan 

l 
1eviaçle bametmekte ve bu eıerin, alkıılanacak mahi· 
yette olduğuna kaydetmektedirler. 

d • ı Ayni gazeteler, aalhaa, Akdeniz' de uzun bir mliddet 
ır er için temin edildiğini ilive ediyorlar. 

'----------~----~--------Dün Müdafaalar Serdedildi 

Maznunlardan• bir kaçı 

1Miiddeiumu~i,:168=ci 
addenin tatbikini istedi 

Ankara 7 (Özel)- AtatOrk'e 
~1 •aikaıt yapmak ietiyen· 

na •nıhakemeaine dlin geç 
kte kadar devam edildi. 
ıbkeme r hl " e ıaçlal1rdın Uıe 
t'le Bılld'e bHı ıualler 
ınuıtur.~ Bundın aonra tıh 

katan genlıletllmetl içla bir 
leklert olup ola1ıdı1ı [mCld· 

01110ml ile l•açlalara n •e· 
lertne tormaı iki tar.f dı: 
- Bayır 
Ce9ıbnh •ermlılerdlr. Reltla 
'-•deıl laerlae mftddelama 

Baba Ankaa iddluını ter· 
ıaaı,u... iddia aıan ıGrmClı 
IDlddelumamt; ıao hakkında 
btellf delilleri tuh etmlı, 
cır ltlrer •Jmıt n, 
- Ba dan; bir komplo da 

ı olmıktan çok aaakıır. Da 
•ııun 1Gkırk modnn bir 
im dn111 olduğuna eeaaretle 
a ediyorum. 

ClnkCl rn bGyft~ftruGa Ata 
ke el bldı •fl ı r. Atıtlrk 
gla btr tıhıı drgll, menni 
benliktir. Tark demPk odur. 

lı, •Hnanlerın ha,ıyeıle 
bire• birer teırlb eımtı, 

JIDın her feaahAa ml•ld 
lana, Oaeylr'la bu it için 

111 bir ••••• blllaadap· 

na a6ylemhtlr. 
Diğerlerinin bChlyetlerlnl de 

ıeıdh eden mClddelumami, 
Urfa 11ylH1 Ali Sılb'ln milli 
mtlc.delede Hllfeıdnl yıptıktıD 
ıonra ııylu olduğunu ıöyltye· 

rek hakkında emniyet mtlfettlı 

u ajanla11 t1rafandın nrllmi' 
olan nporlırt okumaıtar. 

Maddelumamt; munun Ali 
S.lb'la K.Grtlakle mClnuebed, 
Atattlrk'e •ıe hClkumeıe karıı 

nalyetl ve b1&1 Ktlıd relıle· 
rlyle temulerı hıkkında da 
laabıı vermlı we emniyet ra· 
porlıranda hep bu temaıl1rcbn 
bıbıedlldlğlnl l•Gylcımlıtlr. 

M6ddelumumt: 
- Bu bir rejim dnaıtdır. 

Tarih; vereerğlnlı Adil karar · 
dan bahsederken, "'8GyClk bA 
kimlerin bflyftk karar•" diye 
kıytedeeektlr. Tark milleti bu 
karardan mGtehı•lı olıetıkllr. 
Demlıtlr. 

Maddelamutnl; ıoçlolaran 
t1hılyeılerl hakkındı mıhimaı 
nrmlı •e memleket dııındı 
çalııan Çerkeı'lerln ayni ıekll 
ele çalıııa eıh11lı nalyetleriDI 
luh etmlı. 

- Da ite hun etmlı bir 
•• ııfadle .0110,oram. Ylk· 

Ali Saib 
eek Tlrk milleti. Beni dinlemek 
IGtfGade bulunan ılslere ' hakt· 
kati ı6yllyorum. De1rl1 •e 
Kard, Ermeni n Çerkez .ko· 
mltelerlnln fıallyetleı 1 bakkıachı 
uzan IHhat vermlttlr. MClddel 
amaml; ı6ılae dnamla: 

- Burada ıGs a6ylerken elimi 
•lcdanıma koymaı bulanuyo 
rum. Etim vicdanımda, alnım 

ıemılera ylkıelmlı olmrak eöy 

llyorum. Bo, bir hakikattir. 
Sizler de benim gGrdlğClm ha 
klkatl gGrecekılnlı. 

Ve l11hıtını dnam ederek: 
- M11.11unl1rın eenlandırıl 

mıl1rını lıtlyorum. Suçlara 
Tark ceu kanunauan 168 inci 
maddeılne lem81 etmektedir. 

Verecejlnla karn, bClyGk 
Tlrk btklmlnla adil kararanı 
batın d6nyaya illa edecektir. 
Bu ite iman etmlt bir atlam 
eıfatlle 16yllyoram. Ylkeek 

. Dnamı 4 ndl •ahi/ede .• 

mubteJif limanlarından hu ay içinde önemli 

Litvanya 
Harh divanı ttç ca
susu idama mah

kôm etti 
lıtanbul 7 (Ö~el) - Lit· 

vanya barb divanı, eıki dik· 
tatar (V aldemara)yı bapiı· 
haneden almak teıebbiiıün
de bulunanların muhakeme· 
lerini bitirmiıtir. Suçluların, 
ayni zamanda komıu bir 
devlet lehine ve Litvanya 
aleyhine caauıluk yaptıkları 
anlaııldığından bunlardan 3 
kiti ölüm cezasına ve 2 kiti 
15 ıer 1eae hapse mabkOm 
olmuılar, 3 kiti de beraet 
etmiılerdir. 

Marsil\a ., 

Suikasdı muhakemesi 
Martilya 6 (Radyo)- Mar· 

ıilya 1Uilraıdı muhakemesine 
devam edilmiıtir. Mllttebim
ler 1934 de Macar ibtilil 
Cemiyetine girdiklerini söy· 
lemiılerdir. Bunlar; meçhul 
bazı eıhaıa tarafından Fran· 
saya götürlildüklerini bunun 
aebebini bilmediklerini iddia 
etmitlerdir. 
Uıtaıilerin bir kısmı, mab· 

keme reisinin ıorduğu sual· 
lere cevab vermek isteme
miılerdir. Bunlardan ( Pros 
Piıil)i~ verdiği izahat, mah
kemeyi tatmin etmemiıtir. 

1 Mart isyanına iştirak 
eden Y onan . zabitanı 
Sn bakanlığına bir mahzar ve· 
rilmiş ve hunların tekrar ordu

.. }'a iltihakları istenmemiştir 

1 Mart isyanına i'tirAk eden!Yunan ıubaylan] 
.:a utanbal 7 (Ôzel) - Ati· ,bil olmuı olan Ka~ 
: na'dan haber veriliyor;-· ıubaylannın tekrar valife1• ı 

Y b la (Sü ba alanmalannın katiyen aley• 
anan ıu ay n, • binde bulunduklanm ve o, .. 

kanbjına verdikler; bir mub- dunun, bu ıabaylan iıt•••· 
hrada, 1 mart iıyanına da- diğini bildirmiılerdir • .. ... .. ... 

ölço sahtekarları Kısırlaştırma 
lıtanbul, 7 (Özel) - Bu· 

rada yakalanan 61çll tahte· 
kirları hakkında zabıtaca 

etraflı tahkikata baılanmıtbr. 
Sabtekirhğın epey bir mlld · .......... 

lstanbul, 7 (Özel) - Na
ziler, timdiye kadar bitaraf 
mıntakada 700 kiti kısarlaı· 
brmıılardır. 

denberi devam 'ttii~ ı6yle
niyor. 

Almanlar, donanmalarını ihya için 
büyük mesai sart ediyorlar 

26 şar bin lon hacmında 4 büyük zırhlı ile 20 bin 
tonluk bir tayyare gemisi denize indiriliyor 

l 

Almanların Doyçlant kruvazôrO ;:5~ 
lltanbul 7 (Ôzel)- Berlin· zırhlı ile 20 bin ton bir tay· 

den haber veriliyor: yare gemiıini denize indir· 
Almanya 934 sene.inden mek üzeredir. S6ylendiiioe 

beri gizlice yapmakta olduğu g6re; bu seneki proıram 
26 pr bia ton iki b&7Gk veçbila 112 bia toa aikletiade 

iki büyük kruvaı6r, 16 tor· 
pido ve 18 denizalb gemiıi 
daha yapacaktır. Kruvazlr• 
ler onar bin tonluk, torpido· 
lar 1625 ıer tonluk ve 
denizaltllarda 250-270 tonluk 
olacaktır. Ayrıca 26 bin ton
luk 2 zırhlı daha yapalacakbr. 

1934 yıhoda IS bin kiıi· 
den ibaret olan AJman deniz 
efradı, bu sene 35 bin kiıiye 
ibliğ edilmiıtir. Almaayanın 
deniz kuvvetleri, 1941 sene· 
ıine kadar lnriltere donan· 
masıaıa buınnkll mevcudu· 
nua yllzde otuz betinituta· 
cakbr, 



Salüf e2 (Ulmal Birlik) 7 Şa 

Kamal Atatürk'ün memleketind 
Bnynk Önder'in yarattığı ve bugftnkft yftksek mertebeye isal ettiği memleketimizi ziyaret 

muharrirler, az zaman zarfında yaptığımız bftyftk işleri glırerek daima hayran kalmakta ve 

mOşkftlpesendleri bile lehimize sftlunlar dolusu yazı yazmaktadırlar. 

Makascı, 20 sanive sonra tre-
"' 

Son zamanlarda memleketimizi ziyaret eden ve seyahatini Aokara'ya kadar uzanan meşhur FrAll 

harrirlerioden M. (Haori Laporte) "Kamil Atatftrk'lln memleketinde,, başhğı altında bir seri makaleler 
başlamışhr. Muharririn bu makalelerinden iktibas ettiğimiz bazı parçaları aşağıya dercediyoruz. Muharrir nin altında kalmağa mahkum Yeni Türkiye doğduğu ı politikamıza bu kadar fena 1 birer bi~er kapandıktan lı unsurlar kullanıblll 
gündenberi dünyanın en ba- yardım ediyor?Türkiye Fran· maada, siyasal nüfusumuz da ğil; meseli üniversite 
rııçı ulusu gibi hareket et- sadan birçok şeyleri mem- zarar görecektir. Kamil sörleri, yeni fabrik kızına baktı, ve •• 

Kambrener acı acı güldü 
ve sonra: 

- Ben aldanmış olduğu· 
nuıdan katiyen eminim zira 
bizim iİbi bedbahtlar için 
öyle mirasa konmak veya 
gayri memul bir saadete 
kavuımak müyesser olamaz. 
Kain valdem, çalışarak ya· 
.. rclı. Ôldilğü zaman kızına 
bir iğne bile bırakmamııtır. 
Binaenaleyh .. 

Uzaktan bir şimendifer 
dlidtiğü işitildiği için Kamb· 
rener; sözlerine devam ede
medi ve: 

- lıte 16 numaralı tren 
ıeliyor makasın bulunduğu 
yere ıidinceye kadar tren de 
yetiıir affederseniz, milsyüf 

Dedi ve Tolbiyak'ın yanın· 
dan ayrılarak makasa doğru 
koımağa baıladı. 

Tolbiyak, Kambrener'le konuı-
malanna devam edemiyeceğini 
anlayınca, istasyona dönmek 
lıere küçOk kızın oynamakta 
olduğu tarafa doğru ilerle-
meie karar vermişti. Yolda 
liderken kendi kendine: 

• - Bu adam, derin bir 
uffeti kalbe maliktir. Zev
ceaiain, binbaıı (Osilva) nın 
yeteni olduğundan kat'iyyea 
bihaberdir. Yarın teıad6f 
kabilinden bunu öğrenecek· 
tir. O zaman, diier varisler, 
keadiıile veya kızile uğrat· 
maia baıhyacaklardır. 

K&çiik Mart, papatya top· 
ladı;ı yerden kalkarak yola 
tevecc&h etti ve mavi göz
lerile ara-ııra da yanından 
ıeçmekte olan M. (Tolbiya· 
lu) ıllımeğe başladı. 

Kumral saçları büklüm 
b&kllm ve geliıi gllıel bir 
tarzda omuzlarıba kadar 
d&tmllı, yanakları gtil gibi 
olmuı ve dudaklarında bir 
tebe11&m belirmişti. Sevimli 
kızca;ız, bu halile, gökten 
iamiı bir meleğe benziyordu. 

Kızcatızın pederi, kemali 
•llr'atle gelmekte olan 16 
aamaralı treni taraaaud et· 
mekte olduğundan kızını 
ıarmlyordu. 

Mtı.yll Tolbiyak, bu tim-
sali melihete bir müddet 
hayran, hayran baktıktan 
aonra kendisine bir hediye 

Yermek arzusuna düıtli ve ce
binden para clizdanını çıka· 
rarak içinden bir Lui altını 
aldı ve kıza uzattı. Çocuk, 
ıadaka veya bahşiı alma-
m•i• alıftınlmıı olduiun
daa, Tolbiyak'ın uzattığı al· 
tını almadı ve kafasını bat· 
ka tarafa çevirdi. 

Bunun lizerine T olbiyak ta 
omazlar\Dı silkti ve cüzdanı· 
aı cebine yerlettirmek üzere 
iken b~rkaç altın döküle· 
rek rayların arasına gitti. 
Tolbiyak, altınlarının d6kül· 

d&pn& fark etmemiş gibi 
ılrilaerek yoluna devamla 

rayların arasındaki altınları 

toplamağa, koşub sahibine 
vermeğe koyu Sevimli 
kız, bulunduğu at üzerin
den birkaç dakika sonra bir 
tren geçecegını unutmuş 

olduiundan süratle altınları 
toplamakta ve: 

- Müsyü! Müsyü! 
Diye haykırmakta idi. 

Tolbiyak, ıimendiferlerin gü
rültiisünden kızın haykırııla· 
rını iıidemiyor, istasyona 
doğru ilerliyordu. 

Kambrenere gelince, o kı
zının nerede olduğunun far
kında değildi. Adamcağız, 
makasın önünde duruyor ve 
gözlerini, yolun boş olduğunu 
gösteren müteharrik levhaya 
dikmiı bulunuyordu. Biraz 
sonra bat iizerinde bir facıa 
kopması mubakkakb. Kamb· 
rener, her glin geçen yilz· 
lerce trenio birbirin? çarp· 
maması ve bir kaza vukua 
gelmemesi için fevkalade 
dikkatli hareket ediyor, va· 
zifesini biiyük bir ihtimamla 
görllyordu. 

Nitekim, senelerce süren 
memuriyeti esnasında en ufak 
bir ihmali bile g6rülmemişti. 
Kambrener, makas başında 
bir gemi kaptanı gibi durur 
iken, kendisine mira-tan bah· 
ıetmeie gelen adamın kim 
olduiunu dütinüyor ve ken· 
di kendine kızıy~rdu. Zira 
ıerek kendisine ve gerekıe 
kızına böyle bir miras d6t· 
mek ihtimali yoktu. Bu sıra· 
da anıızın kızı hatırına geldi 
ve baıını çevirerek kızının 
nerede olduğunu araıtırmaia 
koyuldu. Kızcaiız, biraz ıon· 

· ra trenin geçeceği hat ilze· 
rinde bulunuyor ve bayii 
uıaklaımıı olane Tolbiyak'ın 
arkasından koıuyordu. 

Bu haliJgören Kambrener, 
yavrusunun, biraz sonra tre
nin altında kalarak ezilece
ğini yüzde yüz bildiii için 
mecnuna dönmüş ve eli ma· 
kasa yapıımış bir halde tit· 
remeğe hatlamıştı. 

Sevimli (Mart) nın, yirmi 
saniye sonra trenin altında 

kalarak parçalanması mu
hakkaktı. Gözünün önünde 
bu feci dramı nasıl temııa 
edecekti? Hayatının en de-
ğerli mahsulü ve yegine 
tesellisi olan yavrusunun bu 
akibetine nasıl tahammül 
edebilecekti? 

-Arkası var 

miştir. 18 Temmuz 931 de nuniyetle alır; batta yalnız Atatürk ile ona yardım eden sis itinde Alman ve 
uluslar sosyetesine rey itti- lüks eıya ve Paris mamuli- değerli ekipin 12 yıl içinde li mühendisler vardır 
fakile kabul edilmiı ve bu- tı değil, ayni zamanda da meydana getirdiği eserin bu ancak makineyi 
güne kadar bu sosyetenin inşaat, teslihat ve uçakçılık na hatları bunlardır. Şef koyacak olan .. Mani 
fikrine ve şekJine itina ile sabalaTında da yalnız dövizi kimse ile kıyas edilmez; kolu sayılabilir. M 
riayet etmiştir ki bu da pek bulunmadığı için, yapacağı yüksekliğini her sahada isbat kere faaliyete geçtik 
sık görülen bir vakıa dej'il· tediyatı ancak kendisinden ettij'i gibi, alınan neticeler ra, motörün kendi 
dir. Dünyanın sükünetini ib- ıatın alacağımız marıandiz- de. kendi lehine şehadet işliyecek kuvvet 
Jil etmek istiyen herhalde lerle ö:leyebilir Halbuki ay- edıyor. Yanında, ve tama- icabeder. Batka bir 

0 deiildir. lardanberi Tü~kiyeden bir men aydınlıkta, kendisi ile ifade etmek llzım 
Bu ıeri tetkikin nibaye- ıey satın almadığımız gibi adeta bir üçler heyeti teşkil memleketin btitiln ib 

tine bıraktığımız Fraosa'ya o da cleariog'imize yüz bin eden iki kiti daha gözük- noı karşılayacak b' 
zekln1n bütün brall ielince, yeni Türkiye'de milyon frank borçludur ve mektedir; birincisi, dahinin 

d f h 1 kıymetli ıahislara hususi bir vaziyeti vardır. bunun da bir santimi tüccar· yar ımı ile ı.a eri azır ıyan, 
Kamiliıt inkılibını yapan larımızın eline geçmemek· ve bugiln mllkemmel bir ması iktiza eder. 
adamlar bizim kültürümüzün tedir. idareci ve devlet adamı Biz bunu hem bl 
tesiri altındadırlar. Voltaire Bu içtinabımızm sebebi olduj'unu göıteren baıvekil 
ve Rouaseau'yu okumuılar: nedir? Hiçbir makul sebebi general ismet lnönü; ikincisi 
dır, beşer haklarını ve bü- olmaaa gerektir. Zira Tür- de yliksek bir zeki ve ah
yük demokratik prensipleri- kiye daha birçok şeyler lika ııhip ve memlekette 
mizi benimıemiılerdir. Ayni meyanında ttitün (Yunaniı- çok popliler olan erkinı 
zamanda liik ve antikrikal- tan'dan aldıtımız tlUiln harbiye reiıi Mareıal Fev· 
dırlar ve bizim radikal soı- bunun kadar iyi değildir) zi'dir. 
yalistlerimizle yakın akraba mtikemmel Ereğli kömOrO, idare eden bu Oçler gru· 
sayılabilirler. Nitekim bir krom, manıanez, bakır gibi bunun hemen gerisinde, 
sene eve) kendi gurubunun maddeler istihsal ediyor ki, birinci derecede kıymetli 
birkaç belli başlı mümessili bunların hem istimali bizim birçok ıahaiyetler vardır: 
ile Türkiye'ye ıitmiş olan için kolay hem de bedelleri Geniı ve parlak bir Fransız 
Heryo, orada can vıe göntil- alıcılar tarafından Takas kiUtiirllntl haiz, ve umumi 
den kabul edilmiş ve avde- ofisine frank olarak öden· kanaata göre rejimin en 
tinde oranın insanlarından diii takdirde ibracatcıJarı· deier)i m&tefekkirlerinden 
ve gördüklerinden heyecanla mızın ıatiılarına karıılık biri olan Ttlze bakanı Sara· 
bahsetmiıti. Atatilrk'ten bah- olur, ayni zamanda da bu coğlu Şükrii, Finans bakanı 
sederken Heryo: "Bir dik· ıatııların inkiıafına hizmet Fuad Airab, Dıı itleri ba
tat6rmli? Muhatıkak ki bayır eder. Almanya bu metodu kanı Dr. Tevfik Riiıtil Aras, 
bilikis o, bir cumuriyetçi, bütün Balkan memleketlerine Ekonomi bakanı Celll Ba
hir kabine ve mes'ul vekil- ve daha geniı mikyasta ya- yar, Cumuriyet Merkez ban· 
Jere dayanan konstitlisyonel kın ıarkta tatbik etmiı, ve kası direkt&rll Sallbeddin 
bir baıkandır" demiıti.. bu suretle kendisine oralarda ve daha birçokları. Ben son 

Kamll Atatürk'iin ıabsın· gayet sağlam ve elveriıli gllnlerde bu kimselerle An
da demokratik konstitüsyo· dostluklar temin etmiıtir. kara'da g&rOştllm, ve onlarla 
nel kanunlara hassataa ria- lngiltere de ayni yolda yü- rejimin en mtıhim ve en 
ıetkir bir cumhuriyetçi gö· rtlmekte, ve Türkiye ile olan aktilel meselelerinden bah· 
ren Herriot'nun aldanmadı· ticari miinasebetlerinin gün- sellim. Hepsinde ıefin deha· 
iından pek emin deiilim. den güne geniılediğine ıa- ıına bllyllk ve sıcak bir 
Bununla beraber, aldanmıı bit olmaktadır. imaa g&rdlim; keza, hepsinde 
olduiuna da kani deiilim, Ankara'da Franıa'nın bu de baıarılmıı eserin büyük· 
her halde bir Hitler ve bir ticaret saha11ndaki alika- lüğline, kudretine ve iıtik
Mussolini diktatörlerini hiir· sızbiı eaefle kaydediliyor. haline derin bir inanıı 
riyetin enkazı ilzerinde oturt· Orada bugtlnlerde gördü- vardır· 
muılar iken, Kamil bütün ğlim biitlin vekiller ve Mer- Bu istikbal, mllessisler çe
eserini bir despotizm ve kez bankaıı direkt&rü Fran- kildikten sonra, yeni Türki· 
esaret rejiminin ilgası üze- .. h&k6metinin naı.annı bu ye'nin genç nesillerinin ne 
rine kurmuş ve hiçbir husu- nokta Qzerine çekmekliğimi verebileceklerine bağlıdır. 
si - kuvvete - dayanmıyarak rica ettiler. Bu ricayı, ne Tilrkiye Cumuriyeti top
sırf şahsi prestijinin yardı- kadar isabetli olduğunu raklarında artık yabancı kan 
mile memleketin, bizim ih· takdir ettiğim için, memnu- taııyan eski varlıklar hemen 
tililimizin bliyük prenıirleri niyetle yerine getiriyorum. hemen kaybolmuf gibidir. 
namına ihya etmiştir. Bu Hatti, şunu da ilive et- Nitekim, artık Kum ve Er
cibet, yeni Türkiye ile Fran· meie tereddüd etmiyorum. meni yok, ancak Türk, yani 
sa arasında ister istemez Eğer biz ticari siyaıamızı Mogolistan ve Mançurya'nın 
öyle bir sempati yaratmak- o mıntakaların ekonomik kardeıi eski Tatar ırkı ile 
tadır ki, bu bağı- bizim si- zaruretlerine göre çok kısa ve fethi takibeden Bizanı'lı
yasamız hesaba katmalı ve bir zamanda tatbik etmezst:k, Jarla kan karıımaıından doğ-
icabında da istifade etmeli· eğer alımlarımızı bizden ma bir Tllrk vardır. 

bimizle temenni edi 
de mümkün olduiaD• 
men inanıyoruz; .zirlt 
yıllık bir cumhuriyeJ 
görmüf olan Türk 
esaslı bir surette d 
olduğunu görliyoruz. 
iitikliğin sırf görüolf 
dığını da biliyoruz. 

Vakıa, Tbeophile 
er, Loti ve Farere'i• 
hettikleri lıtanbul'b 
ne Padiıab, ne d• 
-Devanu 3 4ncü 

Gansterler bir • 
yıldızını ka~ı 
lıtanbul 6 -(Özel) 

ıington'daa bildiriliJ 
Gansterlerin kaldı 

dukları ıinema yıl 
betli ( Ferg Tembe 
rika' da ıiddetle 
Haber verilditine gl 
bet kızını bulmak i 
milyon polia sefer 
mittir. M. Ruzvelt, 
defa olarak bilUln 
Amirlerine kat'i te 
bulunmuş ve ıayib 
zın behemehal bul 
istemiıtir. 

Amerika hükümeti 
terlerin şerrinden k 
(Gentuk) mevkiiade 
tında bllyiik bir de 
mış ve devlet hazio 
depoya nakleylemİI 
po, betonarme ve d 
ihata edilmiştir. KO 
ların da bu depoya 
dilmeai takarrur ey 

önemli birg 

dir. Neden bir kerre daha alanlara hasretmezsek, ev· Gerçi, daha bir müddet 
ticaret politikamız harici veli ticari mabreçlerimiz için zaruri olarak bazı garp-

611 .............. llllİll .................................................. ı. 

C. H. P. Bayraklı 
kuraj'ına yardım i 
raklı ocağına bağlı 
gençler birliği göal 
lunun uzun bir zı 

beri hazırlamakta 
değerli muharrirler 
dan yazılmış olan Tayyare Tele fon 

3151 Sinenıası Telefon 
3i5r --------- -~----------

yar"'"o na 7 Şubat Cuma gOnftnden itibaren musiki dAhisi Franz Şchubert'in bayatını 
• ve aşkına musavver bftyllk filim 

Schuhertin Aşl{ı 

ve bir ko11Jedi birlilı 
kolu ötretmen i ' Ba~ 
sen) in güzel bir k 

!:i~ f:J:~:d~~zc:~:•,m;:r~:~ Arsıulusal şöhreti haiz bOyOk tenfir Richard TAUBER tarafından temBil edilen (Bitme· 
arkuından batırdı : miş Senfoni)den daha zengin ve daha mflessir olan senenin şaheseri 

8 Şubat 1936 C 
güail akşamı saat 
lımir Gazj ilk 
mubteıem gösteri ı 
sayın halkımıza arı 
tir. Gençler birliğioi• 
çabıtıiı bu mlisam 
muvaffak olacağını 
iimid ediyoruz. Hal 

- Müayiil mlisyü! 
Tolbiyalr, kızın bağırdığını AYRICA: F oks:Tftrkçe SözlnDnnya haberleri- Miki karikatör komik 

iıitmiyor gibi görünüyor, S C S 1 b p ll li 13 d 
yolaaa devam ediyordu. Sea 8 saatleri . ~ergün 15 - 17- 19 - 21,1 umartesi 13-1 ta e e seaaıı. azarg n e n • ılive seansı vardır. 
Kaz, ba vanyet 6zerine .................................. iiiıilliıiıiiii ..... iiııiıı .................................................. .. 

kıymetli mtiıam~ 
halde görmelerini 
ederiz. 



s.wt.J ----~------....ı(;::IJ!!!LM:.;.;:liiıl'-------~---- . 7 Şabat 9M 
Kamil Atalftrk'Gn Memleketinde Satılık motör N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası 
-Ba,ıaraJı 2 inci sahifede- mütenabi oklarını akıettiri
haremağası, ne haremlik, 12 beyfirkuvetiade (Dizel) 

markala az kullanılmıt bir 
..,otar ••talaktır. Taliplerin 
idarebanemize müracaatlan 
ilin olunur. 

VV. f. H. Van SVENSKA ORIENT lerden acente meauliyet 

hatti ne ıelimlık, ne fes 
ne çarıafh kadınlar, ne de 
Botaziçinden ıllzlllOp, iııiz 
glça&zleri Gökıu ve Kiğıt
baneye götüren ıDslO kayık· 

yor. 
OOnyanın bu barikulide 

köıeainde ne büyüklük, ne 
güzellik .. Ve Sarayburnu ile 
Sultan Mahmud ve Süleyma-; 

LINIEN kabul etmez. 
Der Zee "HEMLAND" motörü 5- Daha fazla tafailit içi• 

larıı. olmaması, pitoreski 
amat6rleri için hazin ---;rciQ7 
ğunu kabul ederim. Buna 
mukabil, öz itibarile deji-
ıik vard1r. Hillfet on aene· 
denberi lağvedildiği için, 
Ayas of ya geçen yal milze 
haline konmuı, ve bu key· 
fiyet eıki müslllmanların iti
razını mucib olmamııhr. 

Gençlere gelince, onların 
bug&n lılimiyete karşı duy· 
doklara 11rf bigiaeliktir. Ge
çen glin, lstanbul'da, kapalı 
ç~rııda bunların birine bana 
bar namaz Hccadesi göıter-m • • • 
eıını nca ettim ve bana ce-

vab olarak: "Bizde artık dua 
yok, temenni ederim ki siz· 
de de 6yle olıun ., dedi. 

Kendisine bu k&çllk bi· 
~iyeyi naldettiiim vekiller· 
. en biri bana mea'eleyi ı&yle 
~zab etti: "Siz, ıarplalar, da
una Ttırknn eaaı itibarile 
ıayet dindar olduiunu zan
Dettiniı. Halbuki ba ı&rllı 
tamamen yanbflar. Dia on· 
larda daima ıatıbta kalmıı 
v~ çoktandır ki k6ylerde 
ldSyllilerimiz eaaıen formalizm 
den ibaret ve batıl itikattan 
bııka birıey olmıyaa ve her 
terakkiye muhalif bulunan 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

niyecamileriaraıındaneha : ı .. _________ _ 
zin tarih aabifeleri seziliyor.I bGrenler! Mut· 

.. ANGORA " vapuru 20 
son klnunda bekleuiyor, 24 
soa kanuna kadar ANVERS, Fakat bunun~ lıepıi "inazi, laka (Okamr.ntol) 

tamamile geçmiı bir mazidir. 
istikbali baıka bir yerde 
aramalı: Boğazdan 600 kim. 
Ötede yerden biten hayret 

ROTERDAM HAMBURG 

verici Payitahtta; çöl ortasın· 
da bir vaha gibi Anadalu 
Bozkırından doğan ve her 
giin en mahir ıehircihk pren 
siplerine rare, modern Conı· 
tan tin 'in arzusu ile uzanan 
ylikıelen ve güzelleıen An· 
karada. 

Yeni Türkiye'nin rubu, ta-
ribi olmayan ve yabancı nü
fuzundan masun, batti ya
bancı merakından bile ma· 
ıun bu beldede ve yalınız 
orada bugOn mevcuttur. Ta
lihi de ora.ta teceUi ediyor. 
Hakikatte, b&yDk Petro'nun 
Ruıya'ıı gibi sençleıen bir 
glrDniit altında ayni rubu 
taııyan bir devlet değildir. 
Bundan tamamUe bııka ve 
daha mOhim birıeydir. 

Vir,Ue'in arııı mazide na· 
ııl llmllı bir boianıa kirli 
kaaından dojmupa, uki im
paratorlufun ceıecli &zerinde 
de yep-yeni bir devlet kuru

ôkaflrft k tekerle-

rini tecrlbe edi 

ıiz •. 

Ve Pftrjen ~abapıa 

en GıUln bir mcı.. 

bil 'ekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvedi mftahil 
iatiyenler Ş.thap 

Sıhhat ellrgtln 

ve BREMEN limanlarına yük 
alcaktır .. 

"ANDROS" vapuru 3 ıu
batta bekleniyor, 7 ıubata 
kadar ANVERS, ROTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına ylik ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 

. "EXCHMOTH,, vapuru 2 
ıubatta bekleniyor, NEV-
YORK için yilk alacaktır. 

JOHNSTON VV ARREN Ll
NE • LIVERPUL 

"DROMORE" vapuru 18 
ıon kln.:J1da bekleniyor, 
LIVERPUL'dan y6k çıkarıp 

._._....,., BURGAS, V ARNA ve KÔS· 
TENCE için y6k alacakhr. 

Gelif tarihJeri ve vapur· 
lana iıimleri llıerine mea'u 
liyet kabul edilmeı. 

haplannı Maruf 
ecza depolan.ndanll'-' 
ve eczanelerden 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 • 2008 

.. V apurlann iıimleri, gel· 
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahbtıde aruın~r. dindarlıktan tamamen vaz 

ıeçmiflerdir., demiıtir. firifilmeı ... 

Bu keyfiyet belki de doi· _..WllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUHllllllllHllHHlllUllllllllllllll•_ D o K T o R 
luyor. 

rudur, fakat bu mea'elecle W..., ~ 
fikir bera• etmek •llblre- 5E 'f k H K = Ali Agih 
tim baridndedir. Ortada § Üf ava UfUIDUi Çocuk Haıtahldara 
tDpbe ıötD.rmiyea birpy var - - Mllteba11111 
iae o da bu kadar eaaıb bir § B k p • E 1ı..inci Beyler Sokagı N. 68 

laildetmeni• harekew farz- 5§ üyü ıyangOSU ~=-= Telefon 3452 
etmekte ııru ettitlmiz prkta I ---·-------•• 
ltu kadar çabuk me7dua 5E ş· d• k d b• J k• i5 
ıelmeli, eaaıea buekete ıel· = IID 1ye 8 ar ID erce IŞİyİ § 
melr için ltir •eleme bekli- 55 • • • iE 
YeD tırk'ıa hayret Yerid İa• 1 zeD~D etmJŞtJr. § 
kifaf kabiliyetini ı&ıterir. a = 

B - 4.0ocll ke,ide 11 Şubat 936 dadir. 5E eD bu ıatarlan Galataaıa 55 == 
t'"•ek •artlarından yazar- i Boyok ikramiye: 35,000 Liradır 1 
1.1~· Oıküdar ve Aıya aa· § = 
~ 1 Y•vaı yavaı bir aiıli lr· §§ Ayrıca: 15,ooo 12 ooo lo ooo liralık § 
d Ye blbilnllyorlar. Haliç öte· § ' ' ' ' i 

ek 8Zaaıp batan ıtıaeıin son 5 ikramiyelerle (20,000) liralık bir mtl· § 
:: ıerpiatilerile yanıyor; § kitat vardır. 55 
111 

6a:~e, ufkun boyunca uaa- E 5 
11 11•raltıla ve eararengiz ......__ ~ 

~ıta11bul duruyor. Mordan ~9/JlllllllllllllllUlllllRlllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllHlllllllllUlllJlllllllllllHIP 
..::~~ ~~:da ~:üie~.~= e':ki -DlllHllllHlllUlllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllUlllll 
~~~'·İ kubbelerinin yuvar· !Izmı·r yu·· n men at ~ 

- a •~nı •e min nelerinin na· § SU C ) ~ 
Şehir meclisi §T.. k A • • k •Ei 

Bugftnağledensonra ! Uf llOlllID Şlf etı; 
toplanıyor i ızmir Yftn Menaucah TClrk A. ~· nin Halka- ~ 

ı,dŞehir mecJiıi, bupn 6i· § pınardaki kumat fabrikası mamulatandan olan § 
en ıonra uat 16 ela top· E · l"k k ık if k la • -lına lr la • E ıaeveım ı ve •t ı , zar umat rla, battaaıye, = 
ca ve .. ra allkadar = . . = 

eden muhtelif meı'eleler et· E pi ve yan çoraplan, bu kerre yenı açılan Birinci ~ 
rafında m&zakerelerde bula- 5 kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 5 
nacaktır. § . , . 5 

Pamuk 
Itekolte i geçen sene 
uokıaa yetitmitli 
ihracat m&e11e1elerine ge· 

len IOD malGmata 1lre ae• 
çen seneki P•mak rekolteıi 
nouın yetitmiftir. Ba ••· 
beble bazı memleketlerde 
pamuk fıkdını baı ıliteraiı 
ve fiatler yOkaelmiıtir. 

55 namaradakı (~rk Halı Tllrk Anonım şir· 5 
§ keti) matasuında utdmaktadır. Mezkftr rabrika· § 
- ı-

§ nın metanet ve zeraCet itibarile herkesçe malum § 
~ olan mamulatenı muhterem mltterilerimize bir § 
§ defa daha tavıiyeyi bir vazife biliriz. § - -- -- -- -- -i T optaa ıatıı yeri: Birinci kordon No. 186 § 
== = 5 Şark balı T&rk Aaonim Şirketi 5 - -- -- -- -E = E Perakende ıatıı yeri: Yeni manifaturacılarda S5 
iJ mimar Kemalettia Cad. Satır zade biraderler SE = = - -

Ali Rıza 
Mncellitbanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı· 

No. 34 

2-36 tarihinde beklenmekte ikinci Kordonda Tahmil ve 
olup yükünü tahliyeden Tabliye tirketi binaıı arka· 
sonra ANVERS, ROTTER· sında FRATELLI SPERCO 
DAM, HAMBURG, CO- vapur acentalıiına mllracaat 
PENHAGE , DANTZIG , edilmesi rica olunur. 
ROY AL NEERLANDAIS Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

KUMPANYAsı Olivier ~e fiQreki· 
" GANYMEDES " vapuru v 

27-2-936 beklenmekte olup 
yükünü tahliyed~n sonra 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için yük 
alacaktır. 

"CERES" vapuru2 10--36 
da gelip 15·2-36 tarihinde 
ANVEPS, RQTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM-
BURG limanlarına 

edecektir. 
GDYNIA, OSLO 
KANDINAVYA 
için yük alacaktır . 

hareket 

ve IS· 
limanları 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELES" va puro 30-1-36 
da gelip 31-1-36 tarihinde 
MALTA, MARSIL YA, ve 
BARSELO NE için yük ala· 
cakhr. 

Yolcu kabul eder. 
lliadaki hareket tarible

rile navlonlardaki deiitiklik· 

-----

sı Limited vapur 
acentası 

Cendeli Han. Biriacl kor• 
don. Tel • 244S 

THE ELLERMAN LINES:LTD. 
"LESBIAN" vapuru 8 ıa

bat LIVERPOOL ve SVVEN· 
SEAdan gelip tahliyede ba· 
lunacaktır. 

"EG YPTIAN" vapur1 10 
şubat LONDRA, HULL Ye 
ANVERS'tea gelip tahliyede 
bulunacak ayni zamucla 
HULL itin ytık alacakbr. 

"ROUMELIAN" vapana 
14 tabat LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip tala· 
liyecle bulanacak. 

THE GENERAL STEAM NA· 
VIGATION Co. LTD. 
"LAPVVING" vapuru 14 

tubatta gelip LONDRA lçha 
yllk alacaktır. 

Not: Vurat tarihleri •• 
vapurlarm ilimleri lleria• 
deiifildilderden me•'aliJet 
kabul edilmeı. 

• - - - ------
BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz illç ve tn· 

valet çetitleri •tar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norve~yadıa laalia Moriaa Balık yatı 'u 
Şerbet fibi içilebilir iki defa ıllzllmL •Gı, 

Biricik aabf yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nftzhet 

s·ıu-u•All!!!!l!T EzANESJ 

Atina'dan relen bıberler, 
Yunanistan' da mevcud pa· 
ID•k ıloklarınan mensucat 
fal»rikalarına taksim edilcliii 
ve depolarda kalan nıiktarm, 
laiç deaecek derecede oldu· 
itaıu bclıiirmektedir. 

= = 55 Kuza otlu~ çarpıı Aaım Rıza ve biraderled § = = 1 Yeni maaifaturacdarcla mimar Kemaleddin C.d. ~ 

.. . 
KUrUf 

§ Ylnlli maHar paurı f. Kaademirojlu § 
iilılllu11111111111•nUIUllUCIUllHllUIUDllWIUUIUDIUlllllllHHlllUllllH-



Habeş orduları, 

lara mühim 
cenup cephesinde ltalyan
telefat verdirmişlerdir 

Italyan'Jar, kuvvetlerinin bir kısmını şinıalden alarak cenuba sevket
meğe mecbur oldular. General Graçyani'nin yaraJandığı söyleniyor 

lstanbul 7 (Özel) - Adis-Ababadan verilen haberlere karar vermiştir. 
gare; Italyanlarla Habeş"ler arasmda cenup cephesinde Jtalyan tayyareleri, Habe~ mevzilerini şiddetle 

tiddetli muharebeler ba~ltı mıştır. Bu muharebelerde bombardıman ettikleri halde tahribat yapamamakta 
Habeşler oldukça mObim muvaffakiyetler elde etmiş· ve Habeş'lerin ileri hareketlerint• mani olamcımak

ler ve ltalyanlara, miktarı henOz teshil edilmiyen te· tadırlar. 

lefat verdirmi~lerdir. ltalyan başkumandanlı~ı, Habeş· llalyan'laran sağ cenahını sıkıştıran Habeş'lere 

yapıldığı ve bu btlcuma bizzat 
Graçyani'oin yaralandığı söy· 

lerin cenup cephesinde kazandıkları zaferlerden endişe karşı bir hOcum 
ederek şimal cephesini olduğu gibi bır1:tkmağa ve cQz'n i'tirôk eden general 
tamlarının bir kısmım cenup cephesine nakletmeğe )eniyor. ....... ~ 
Her tarafta faydalı kon- Buz üzerinde ho-
feransla.~.~erilecek key m~c;ları 

Konferansları, parti reisleri, saylav
lar ve profesörler verecektir 

Ankara - Aralarında say· 
lavlar, parti ve Halkevi re· 
illeri, profeaörler ve muhar· 
rirler bulunan kafileler 6nll • 
mllzdeki haftadan itibaren 
J1Udun her yanına dağılarak 

konferans vereceklerdir. 
ilk kafile arasında lstan

bul Hukuk Fakülteai iatatis· 
tik profesörü Ömer CelAI, 
Ankara Hukuk Fakültesi pro· 
fesörlerinden Mazhar, Yaıar 
Nabi vardır. iatildll ve inkıllp mevzulu 

konferanalar vereceklerdir. 
Hatipler Cumuriyet Halk 

Koeferanalar sadece Halk 
evinde verilecek değildir. 
Parti vilayet idare hey' etleri 

. partisi umumi idare heyeti kendi mıntakalarındaki kaza 
tarafından ıeçilmiıtir. ve nahiye merkezlerinde de 

Üç parti olarak muhtelif bu iki mevzu etrafında kon· 
Jerlerdeki 42 balkevind' feranslar tertip edeceklerdir. 
koaferana verilecektir. Bu lnkılip ve istiklal Kibi bü· 
haıuata vazife ı11lmıı olanlar tiln yurddaıların . •eygi ve 
birkaç iBae kadar hareket heyecanla bağlandıklan mev· 
edeceklerdir. Bu arada lı· zulara temaı eden bu kon. 
taabal parti reisi ve Seyhan feranslardan milmkiln olduğu 
uylavı Hilmi Edirne'ye, kadar çok yurddaıın fayda· 
Adaaa parti reisi Snrey'ya lanması için icap eden bütiin 
Samıun'a, lzmir parti reisi tedbirltırio alınması aJikadar· 
Avni Do;an Aydına ıiderel& lara bildirilmiıtir. --·-· 

~~~--------~~-Kanada Lehistan 'ı; 
Almanya'yı, Macaristan 

garistan'ı yen.diler 

Amerika 
Bul-

Garmiç, 6 (A.A) - Buz 2 - Amerika Almanya'yı 
üzerinde Hokey maçlarının sıfıra karıı bir sayı ile 
ilk neticeleri ıunlardır: yeamittir, oldukça mütevazin 

1 - Kana'da Lehistan'• cereyan eden bu maç Ame· 
8-1 yenmiıtir. Bu sporda rika'lıların Kanada'blara kartı 
itiraz götllrmez iiatad olan muzafferiyet iddia edemiye-
Kanada'blar fevkalade bir ceklerini ıöıtermektedir. 
oyun göstererek ilk devrede l - Macaristan, Bulgaris· 
5 gol yapmıılar ve nihayet tan'ı bire karıı 6 aayı ile 
maçı kahir bir ekseriyetle yeamiıtir. "Miitecania ve aeri 
8-1 kazanmıılardır. olan Macar takımı zayıf ve 

Yedikleri bir golil de kendi mukavemetsiz takım kartı· 
kendilerine yapmııltudır. sında iatediği ıibi oynamııtır. 

~~~~~----.... ·~··...-~~~~~~~ 
Varşova'da seylilplar 

Varıova, 6 (Radyo) - Şiddetli yaimurlar hasebile muh· 
tdif yerleri sular basmıf, seller, bazı kimseleri alıb 16tilr· 
müıtlir. Seylip mıatakaaına bir İmdad . heyeti gönderil
miıtir. 

Bir yılda Filistine 51541 . ihracatımız çoğalıyor 
Y h d 1

. lstanbul, 7 (Ôıel) - Geçen 11 ay içindeki ihracatımızın a u i ge mi ş tir idhalita nisbetle 3 milyon ikiy&zbin lira fazla tuttuğu, 

·-· Hep açık gözler bir araya topla
nınca iflaslar başludı 

Kudiis, (Özel) - Son is· 
tatiatikler 935 yılında Filis
tin'e 51541 Yahudi gelmi.t 
olduğunu göıtermiıtir. 

Şimdiye kadar gelen Ya-
lmcli miktarının en kabarığı 
baclur. 

934 te 42359 Y abudi 
ıelmitti. Demek oluyor ki 
bueae 19182 muhacir faz· 
lalıtı vardır. 

Y ahadilerin pek uıtası ol-
daldarı paıaportıuz Kirmek 
yolllllll tutupta gelenler de 
bafka; bunları da birkaçbin 
rakamile ıösteriraek milba · 
ili• olmaz. 

Alman Yahudilerini buraya 
ıetirmek için Amerikada 3 
~ilyon lagiliz lirası topla· 
mai• fiden Yahudi hey'eti 
muvaffak olursa Yahudilerin 
Filittinde kabir bir ekseriyet 
oı.cakları muhakkak olur. 
"8ıilizlerle Yahudiler FUis

tiaclea Arapları uzaklaıtırmak 
içia elbirliiile çahıtıklan pek 
•fikirdir. 

j Yahudi fabrikalar1oın 

Hl ası 
Son zamanlarda Filistin' de· 

ki Yahudi fabrikalara tehli
keli buhranlar geçirmekte· 
dirler. 

lfJislar birbirini talip et
miıtir. Y abudiler bu iflasları 
kimseye duyurmamağa çok 
gayret etmektedir}er. 

Akıi takdirde dünyadaki 
Yahudilerin buraya gelmek· 
ten korkacağını tahmin edi· 
yorlar. 

lngiliz'ler bu fabrikaları 
hima,e için gümrük tarifeai 
tatbik etmeğe baılamıılardır. 

Katil 
Bir Yahudi imiş 

Bern, 7 (Radyo) - Jıviçre 
soayaliıt teıkilih ıefi Vil· 
hem'in katili Yugoslavya'h 
David'in aslen Yahudi oldu· 
ğu teablt edilmiıtir. 

Bu haber Almanya' daki 
Yahudiler arasında teliı 
uyaadırmııtar. 

yapılan iatatistikten anlaıılmııtır. 

Rus - Fransız paktı 
Paris, 6 (A.A) - Sosyaliıt partiai idare komitesi; Fran

sız · Sovyet paktının kyıd ve ıartaız olarak Fraasa tara· 
fından tasdik edilmesi lehinde karar vermiıtir. 

Başbakanımızın şöleni 
Ankara, 7 (Özel) - Baıbakan ismet lnönü ün kordip· 

lomatik ıerefine bir ıölen vermitlir. . .......... . 
Suikasdçılar 

._BQftarafı birinci sahifede
Ttırk milleti, ben! dinlemek 
ltıtfunda bulunan ılılerla Yere· 
ceAfalı kararı bekllyoras. 

Muhakeme deHm ediyor. 
Maznunlar; mldafaal.uını yapa 
rak .-aaam 61dak,arını, ıaç 

lılemedlklerlal ,., Atattırk'e 

ıolkaıd tetebbelı6nde bulanma· 
daklaranı ıOylemlılerdlr. 

•Madde 168 - Her kim 
125, 128, 147, 149 Ye 156 
ıncı maddelerde yazah cGrilm· 
leri lılemek lçla dltbh ce111l· 
yet ve çete lf!tkll eder, yahad 
bir çetede lmlrllğl n kuman· 
dayı Yeya huıati bir vazifeyi 
bılz olursa on eeneden aııgı 

olmamak Ozert aAır haplı ce 
1Uıaa mıbkdm olar. 

Cemiyet n çetenin ıalr ef· 
radı bet ıeneden on ıeaeye 

kadar ı~ır hıplı ile ceı11lıadı· 

rılır. 

Madde 156 - Relıl cumar 
hakkında ıalkaıthı buluaanlarlı 

bana ıeıebblı edenler fllllerl 
tetebbClıQ ıım dereceelnde ime 
idam cenılle, nıkıı lee mleb 
bet •••r haplı ile ceulandmhr. 

Halkevi okullar 
liki 

Y srın halkevi mektepler 
likinia yediaci haftaaı maç· 
larına devam edilecektir. 
Tarım okulunun somiater 
tatili mllnaaebetile aaat 14 
de japalmııı liıımıelea ilk 

Ot11z Tabutlu A 
Moris LöblanınEn Meraklı Ro 

Tlifrika say• 
- Blriod Kısım: VERONIK -

Cani çocuk Priüre'ye gi- kapıyı yavaı, yavaş k 
den dehliıde·n kaybolmuştu. ia başladı. 
Şimdi, Veronik'inde Priüre· Veronik: 
ye giderek oğluna yardım - Tuhaf! Dedi. 
etmesimi lazımdı? kapıyı bir hamlede k• 

Veronik vaziyeti şu suretle yorJarda böyle yapı 

tasavvur ediyordu: Halbuki ben buradı 
- Biz aşağı kattaki büc· olduğuma göre jsür'a 

rede Stefanla konuşurken, reket etmek lizımd!f• 
düımaalarımız tarafından Maamafib, kapı kı 
keşfedildik. Düımanlarımızın üzere idi. Yalnız bir t 
da Vorski'nia oğlu ve ortak- çası mani oluyordu. 
lan olduğu aıikirdır. Bu için Veronik kapıya 
menhus çocuk bizi bırakarak kolunun biltün kuvvetil• 
üst kata çıktı . Fakat 

geri çekti.Dışandan da 
Fransuva'nın odasını :boş 

bütnn kuvvetile çeklll 
buldu. Sonra merdiveni gör-
dü. Tetkik ederken de beni Bu aralak dışarıda 

ıshk sesi duyuldu. Hiç iÖrerek tanıdı ve yukarı 
çağırdı. Bunda bir maksad 
var. Fakat bu maksadı son· 
raya bırakarak şimdi Priü
re'ye koşup gitti, 

Veronik garib bir his sev· 
kile biltiin tehlikelerin Priü· 
re'de ldeğil, burada olduğu 
nu tahmin ediyordu. Acaba 
Fransuva firara muvaffak 
olmuımuydu? Firar eyleme
miı ise, Voraki'nin bu men
hus otlunun taarruzuna ui· 
rıyaca;ı muhakkaktı! 
Kısa bir zamanda husule 

ielen bu ıOphe ve tered
dildler; korkunç ve azaplı 

ı&pheler idil 
Veroaik bu ıüpheler al· 

tında koıarak Franıuva'nın 
bulundutu hücrenin yanına 
ıitti. Hiicrenin deliği kifi 
derecede ıenitletilmiı idi. 
Eğildi ve bu delikten baıını 
ıoktu. Fakat delik ancak 
bir çocuğun geçebileceği 

kadar açılmııtı. Bunun için , 
delikte sıkuıtı. Bily&k bir 
azimle çalııh; caketinin bir 
kısmı yırtıldı, taı parçaları 
vücudunu incitti, fakat neti
cede deli~ten hiicreye gir
meğe muvaffak oldu. 

Htıcre boıtu. Franauva 
içeride yoktu. Fakat karıı 
tarafa düıen kapıdan birisi· 
nin acele ile çıktığını farke· 
der gibi oldu; Pencereden 
gelen ııık içerisini adam 
akıllı tenvir edemiyordu. Ka
pının açık olduğu meydanda 
idi. 

Veronik: 
- Herhalde canilerden 

bir veya birkaçı; ~edi. 
Zavallı kadın, son bir 

ümidle çocuiunu yan karan
lık bilcre de aradı. F ranıuva 
yoktu! 

Bu sırada, bir kadın eli 

maç proıram sona bırakıl· 
mak suretile geri bırakıl· 
mııtır. Bu suretle yarın 
yalnız Karataı-Sanatlar ara· 
sandaki lik maçı yapılacaktır. 

Pazar iilnü Halkevi ta· 
kımlarındaa 6 takım araaın· 
da husuıi maçlara devam 
edilecektir. Saat 12,30 da 
baılıyacak olan bu maçlara 
aarasile Turan • l~ilil, Ku· 
rultay • Eıref paıa ve Kah· 
ramanlar • Tlirk yurdu ara· 
sında devam edilecektir. 
Bu maÇların bilhassa son 
iki oyunu çok entresandır. 
Gençlerin bu oyunlarda mil· 
teakib likler için iyi netice 
almaia çalı .. ~kları mub· 
temeldir. 

hesiz kadın yardıaı 

yordu ve hemen a 
manda bir ses 

- Anne.. Anne!. 
aksetti. 

Bu ıes, acı bir f 
Veronik'in asıl çocuj'll 
ileriden sesleniyordu. 
ki Franiuva sağ fakat 
cınilerinia eli•de b 
yordu. 

Veronik: 
- Buradayım 
Diye ıeslendi. 
- Anne çabuk, be 

ladalar. Bu diidilk 
iıaretidir. Şimdi ner 
ielecekler& 

Veronik arbk vaıiJ 
mamiJe anladı. ŞOpbe 
yoktu. Buaun için 
daha fazla bir kuvveti 
ri çekmeğe baıladı. 
geriden tutanın 
kuvveti azalmakta idi. 

Veronik ıoa bir r• 
kapıyı kendiainin ıe 
ceği kadar açmaia mu 
oldu. 

Kapıyı dııarıdan tut 
olan .kadın bu vaziyet 
ıııında firara mecbur 
Fakat bu kadın elinde 
nan ip ucile, bağlı o 

Fransuva'vı da koridor 
ranlıklarina doğru çe 
te idi. 

Veronik, elinde tab 
olduğu halde kadına 1 
Bunun üzerine meçhul 
önündeki bllcrelerdeD 
girdi. 

Fakat Veronik bu 
kifi derecede g6rebi1111l 
Beyaz yDndea bir 
giymekte, kolu çıplakt•• 
dukça genç, fakat y 
adaleleri sertleımiı idi 
!erinde kin kıvılcıml 
kıyordu. 

iki kadın bir-birine 
ıey s6ylemeden ve bit"' 
rinin kuvvetini 6lçen iki 
man ıibi baktılar. 

Veronik: 
- Oilum a>armağıaı• 

le bile dokunuraanız 
öldilrllrllm. Heman bll 

ıidiniz! Dedi. 
Meçhul kadında 

eteri görillmüyordu. 
nı kabartmış bir yardıdl 
liyor mu diye bekli)' 
Fakat gelen yoktu. G 
ni F ransavaya çevirdi, 
tutmak istiyor muı ri 
hareket yaptı. 

Veronik bir dalla: 
( DetJam 


